
 

 

Kommissorium for Relationsudvalget  

  
Udvalget arbejder under ansvar for for FDFs hovedbestyrelse og ud fra FDFs formål, ambition og 
værdier.  
 
Kommissoriet er gældende fra  til x (HB må gerne komme med et forslag) 
 

Målsætning: 
 
FDFs Relationsudvalg arbejder for at vedligeholde og styrke FDFs arbejde inden for relationer og 
fællesskab som det kommer til udtryk i ambition og værdier:   
 
 
FDF er et frirum, hvor børn og unge glædes, oplever og vokser i mødet med ledere, der har noget på 
hjerte.  
I FDF tror vi på, at hvert enkelt menneske er skabt med værdi i sig selv, men først i mødet med andre bliver 
vi hele mennesker. Gode relationer giver modstandskraft og lærer børn og unge at tage ansvar for andre og 
værdsætte det forpligtende fællesskab. FDF er et frirum fyldt med læring og dannelse, hvor der er plads til 
at være, helt enkelt være til. Her kan man prøve sig selv af og finde ud af, at man duer til noget. Relationer i 
FDF betyder, at frivillige ledere tager ansvar for mødet og har blik for fællesskabet. I FDF har det værdi, at 
lederen sætter sig selv i spil i mødet med børn og unge.  
  
Udvalget skal fungere i et FDF, hvor relationer står centralt. Derfor skal udvalget kontinuerligt 
dygtiggøre sig, udfordre sit eget syn på meningsfulde relationer og følge hvad der sker 
omkring børneliv uden for FDF.  
 

Arbejdsopgaver: 
 
At arbejde med at udvikle og udfordre relationer og fællesskaber i FDF-kredsene i mødet med FDF-
lederne.  

• Støtte FDF-kredsene i at være rummelige fællesskaber – såvel fysisk som digitalt 
• Bidrage til dagsordenen i FDF om at FDF-kredsene er et frirum  
• Bære FDF-pædagogikken ind i FDF-kredsene  
• Arbejde med, hvordan vi sammen kan give flere børn og unge et ståsted  
• Inspirere til fortællingen om FDF-lederne som facilitatorer af relationer  
• Samarbejde med landsforbundets øvrige uddannelsestilbud om at skabe samtale om og 
uddannelse i at være voksne med noget på hjerte ud fra FDFs ambition og pædagogik 
• Styrke FDF-kredsene i at tage hånd om socialt udsatte og inkludere dem i kredsens 
fællesskab – herunder afholde FORM-oplæg hos kredsene 
 

At arbejde med fastholdelse af børn og unge i et stærkt fællesskab 
• Styrke at FDFs formål, ambition og pædagogik er tydelige i relationerne i FDF 
• Åbne samtalen om det gode børnefællesskab i kreds, landsdel og landsforbund  
• Inspirere og uddanne kredse og landsdele til at overkomme økonomiske barrierer for 
deltagelse i FDFs aktiviteter 



 

 

  
  

Organisering og ressourcer:  
Udvalget kan løbende nedsætte arbejdsgrupper, som består af både medlemmer af udvalget og 
andre. Hensyn til geografi vurderes løbende. 
Udvalget finansieres primært af udvalgsbevillingen. Der skal udarbejdes budget for udvalgets arbejde 
2021 – 2023. I tilfælde af projekter, der direkte understøtter ambitionen og udviklingsmål kan der 
tages midler fra disse poster.  
   
Der er tilknyttet en ansat ressource som kontakt til udvalget.  
Denne fungerer som bindeled mellem udvalg og øvrige ansatte, sparring for formandsskabet, bidrager 
med indspark, facilitering af udvalgsarbejdet, budgetopfølgning eller inspiration til udvalgsarbejdet.  
Der er ligeledes tilknyttet en kontaktperson fra Hovedbestyrelsen, som varetager kontakten mellem 
udvalg og Hovedbestyrelse.   
  
 
  
  
 


